หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
4 เมษายน 2561
เรื่อง

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560 และงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถอื หุ้น
5. คาชี้แจง เรื่อง การมอบฉันทะ การลงทะเบียน การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
6. หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ในวั น ที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ชั้ น 3 อาคาร 393 สี ล ม เลขที่ 393 ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดให้มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งได้บันทึกไว้ถูกต้อง
ตามที่ประชุมกัน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึง
นาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
ไม่ต้องลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแล้ว และ ได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2560
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติง บการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปมีสาระสาคัญได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม

12,519.92

หนี้สินรวม

5,514.61

รายได้รวม

13,067.77

กาไรสุทธิ

1,245.81

กาไรต่อหุ้น

1.25 บาท

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม
และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ
ข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลดาเนินงาน และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความ
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ต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกิน
กาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน 1,245 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ครั้งนี้คณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจานวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500
ล้านบาท สรุปจานวนเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 เท่ากับ 850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.2 ของกาไร
สุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา
2557
2558
2559
2560 (เสนอ)
จ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.879
0.89
1.00
0.85
จานวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)
879
890
1,000
850
ร้อยละต่อกาไรสุทธิ (%)
86.9
70.9
67.1
68.2
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 โดยมี
อัตราการจ่ายเงิน ปันผลสาหรับปี 2560 รวมเท่ ากับ 0.85 บาทต่อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติจ่ายเงิน ปั นผล
ระหว่างกาล จานวน 0.35 บาทต่อหุ้น และได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 แล้ว คงเหลือเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก
ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดย
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตาแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดารง
ตาแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จานวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในครั้ง
นี้ มีจานวน 3 ท่านดังนี้
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557)
2. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
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(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558)
3. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณารายชื่ อ กรรมการ รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ของกรรมการที่ออกตามวาระอย่างละเอียดรอบคอบ และเห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจ ารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ พ้ นจากต าแหน่ง 3 ท่ าน ได้ แก่ นางเสาวนี ย์ กมลบุต ร นายกมลดิษ ฐ สมุ ทรโคจร และ
นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยความเห็น
ของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน (ประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตัง้
เป็นรายบุคคล
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 และโบนัสกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จารณาค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และโบนั สกรรมการ สาหรับ ผลการ
ดาเนินงานปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท (เท่ากับปี 2557 - 2560) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษั ทฯ ได้พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 และโบนัสกรรมการ
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท (เท่ากับปี 2557 - 2560) โดยมอบหมายให้ประธาน
กรรมการบริษั ท เป็ น ผู้ จั ด สรร ทั้ ง นี้ ความเห็ น ของคณะกรรมการ ในเรื่อ งดั งกล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การพิ จ ารณาและ
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจาปี
2561 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญ ชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี
2561 โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ใบอนุญาต
จานวนหุ้นที่ ความสัมพันธ์หรือ
รายชื่อ
เลขที่
ถือในบริษทั
การมีส่วนได้เสีย
1.นายวิชาติ โลเกศกระวี
4451
ไม่มี
ไม่มี
2.นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
4377
ไม่มี
ไม่มี
3.นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
4604
ไม่มี
ไม่มี
และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท เปลี่ยนแปลง 2561 (เสนอ)
2560
2559
2558
CBG
เท่าเดิม
865,000
865,000
540,000
540,000
หมายเหตุ CBG = บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2557
540,000

โดยผู้สอบบัญชีทุกท่านมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี สาหรับบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญ ชี แต่ละ
บริษัท ดังต่อไปนี้
บริษัท เปลี่ยนแปลง 2561 (เสนอ)
2560
2559
2558
2557
CBD
เท่าเดิม
1,290,000
1,290,000
1,130,000 1,130,000 1,130,000
DCM
เท่าเดิม
670,000
670,000
550,000
550,000
550,000
APG
เท่าเดิม
775,000
775,000
775,000
775,000
550,000
ACM
100,000
250,000
150,000
รวม (รวม CBG)
3,850,000
3,750,000
2,995,000 2,995,000 2,770,000
หมายเหตุ CBD = บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด DCM = บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
APG = บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด ACM = บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีจัดทางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8

พิจารณาออก และเสนอขายหุ้นกู้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ที่ออกและ
เสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัท ขยายธุรกิจในอนาคต
และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด:
หุ้นกู้ทุ กประเภท และรูป แบบ (มี หลักประกันหรือไม่มี หลักประกัน) ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กั บ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน:
เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู:้
วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จานวนดังกล่าว
อายุ:
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย:
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน
ลั ก ษณะหมุ น เวี ย น (Revolving) ให้ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป และ/หรื อ ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น ประเภทสถาบั น ในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกาหนด:
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด และ/หรือ
บริษั ท ฯ อาจมี ห รือ ไม่ มี สิท ธิ ข อไถ่ ถ อนหุ้ น กู้ ก่ อ นครบก าหนด ทั้ ง นี้ ให้ เป็ น ไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย:
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อานาจในการกาหนด
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รายละเอียดอื่นๆ
ให้มีอานาจ ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น รูปแบบของหุ้นกู้ ชื่อ
อั ต ราดอกเบี้ ย อายุ การไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น กู้ ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่
ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่เห็นสมควร
หน้า 6 จาก 7
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วัตถุประสงค์:

3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดาเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่า
เหมาะสม
เพื่อปรับโครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อปรับ
โครงสร้างต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้การชาระ
คืนต้นเงินของหุ้นกู้ เมื่อครบกาหนด กลุ่มบริษัท ฯ คาดว่าจากประมาณการณ์จะมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานมา
ชาระคืนเงินต้นทั้งจานวน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ รวมกว่า 5,000 ล้านบาท หากไม่
เพียงพอจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่ านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

เลขานุการบริษัท : นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ 02-636-6111 ต่อ 952

หน้า 7 จาก 7

